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Kärleken segrar Ib Henrik Cavling Hent PDF Då företaget Jyske Spinderiers kassaskåp hittas tomt en morgon
blir genast Karina huvudmisstänkt. Eftersom Karina kommer från "Dybet", ett arbetarkvarter, anser man att
hennes moral är sämre än andras. Och inte minst så har affären med den unge kontorschefen satt henne i en

obekväm sits...

Trots att hon vet vem den egentliga tjuven är, väljer hon att vara tyst. Om sanningen kommer fram kommer
nämligen hennes älskade syster att förlora allt...

Ib Henrik Cavling (1918-1978) är en dansk författare och barnbarnet till den ryktbara danska journalisten
Henrik Cavling. Han debuterade 1952 med kärleksromanen "Arvingen", vilket blev starten på en mångårig
skriftställargärning som fått honom att omnämnas som Danmarks svar på Ian Flemming. Även om hans
böcker inte alltid gick hem hos litteraturkritikerna tog läsarna emot hans historier om hänsynslösa män,

vackra kvinnor och riskfylld erotik med öppna armar. Med en verksförteckning som spänner över mer än 60
romaner och noveller (som i flera fall filmatiserats) framträder Cavling som en av Danmarks mest folkkära

författare.
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Trots att hon vet vem den egentliga tjuven är, väljer hon att vara tyst.
Om sanningen kommer fram kommer nämligen hennes älskade

syster att förlora allt...

Ib Henrik Cavling (1918-1978) är en dansk författare och barnbarnet
till den ryktbara danska journalisten Henrik Cavling. Han debuterade
1952 med kärleksromanen "Arvingen", vilket blev starten på en
mångårig skriftställargärning som fått honom att omnämnas som
Danmarks svar på Ian Flemming. Även om hans böcker inte alltid
gick hem hos litteraturkritikerna tog läsarna emot hans historier om
hänsynslösa män, vackra kvinnor och riskfylld erotik med öppna
armar. Med en verksförteckning som spänner över mer än 60
romaner och noveller (som i flera fall filmatiserats) framträder

Cavling som en av Danmarks mest folkkära författare.
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